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۱. موجود در کتابخانه و موزۀ ملّی ملک

بررسی آرایه های هرنی نکاح نامه ها ۱

چکیده

نکاح نامه ها یکی از انواع اسناد موجود در مؤّسسۀ کتابخانه و موزۀ ملّی ملک است 

که به دو دستۀ طوماری و کتابچه ای تقسیم می شود. مهم ترین ویژگی نکاح نامه ها 

که در نگاه اّول توّجه هر بیننده ای را به خود جلب می کند، آرایه ها و عنارص زیبایی 

شناختی موجود در ظاهر آنهاست که به جرأت می توان گفت این ویژگی، نکاح 

نامه را از سایر اسناد تاریخی متامیز می کند. این عوامل که از آنها با عنوان عنارص 

ظاهری یاد می شود، نقش مهّمی در زیبایی و ارزش هرنی یک عقدنامه دارند. 

تذهیب، رسلوح، رنگ های به کار برده شده، شمسه، جدول، کمند و قاعدۀ نحوست 

تربیع از جمله آرایه هایی هستند که بیشرتین کاربرد را در تزیین یک سند نکاح 

داشته و در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته اند.

کلیدواژه:

مؤّسسۀ کتابخانه و موزۀ ملّی ملک، اسناد، نکاح نامه ها، آرایه های هرنی.

 آزاده عباسیان* - زینب اوالد** 



مقّدمه:
اسمناد تاریخمی از مهم تریمن منابمع پژوهمش بمه شمامر 

می آینمد. از جملمۀ ایمن اسمناد نمکاح نامه ها هسمتندکه هر 

چنمد دیگمر اهّمیمت حقوقمی خمود را از دسمت داده انمد 

اّمما بمه خاطمر تعلّمق بمه روزگاری دیگمر، در کنمار سمایر 

اسمناد رشعمی ارجمی تمازه یافته انمد. در ایمن نکاح نامه هما 

و رسمم  راه  زمینمۀ  در  و سمودمندی  فمراوان  آگاهی همای 

زندگمی و اندیشمۀ ممردم دو قمرن گذشمته نهفتمه اسمت. در 

ایمن اسمناد همچنین همرن نویسمندگی، خطاطی، نقاشمی و 

تذهیمب بما باورهای دینی و سمّنتی و شمیوه های معیشمت 

در همم آمیخته انمد. برای بررسمی دقیق تر ایمن نکاح نامه ها 

بایمد ایمن عنمارص گوناگمون شمکلی و تزیینمی را از یکدیگر 

تفکیمک کمرد تما خصوصیمات و ویژگی همای همر کمدام بمه 

درسمتی معلوم شمود.

رکمن مهمم ایمن تزیینمات کمه بیشمرت توّجمه را بمه خمود 

جلمب می کنمد تذهیب آن اسمت. تذهیب اصموال ً بر قالبی 

اسمتوار می شمود کمه صفحه آرایمی قبالمه از پیمش معیمن 

کمرده اسمت و در آنهما کمم و بیمش هامن اصمول و قواعدی 

بمه کار رفتمه که در رسلموح کتاب های نفیمس معمول بوده 

اسمت )آغداشملو، آیدین، قباله همای نکاح، راهنمامی کتاب، 

)۱۳۵۶،۶۴۶ ش.۲۰، 

جایگاه عنارص تزیینی نکاح نامه ها
هرنهمای  اسمامی،  ایرانمی-  متمّدن  و  فرهنمگ  در 

و  نگارگمری  تذهیمب،  خوشنویسمی،  شمامل  کتاب آرایمی 

جلدسمازی از جایمگاه ویمژه ای برخموردار هسمتند. قبمل از 

اسمام کتاب هما و آثمار مانویمان از نظمر نوع خمط، تذهیب 

و نقاشمی رسآممد هممۀ هرنهما بموده اسمت. نسمخه پردازان 

مسملامن همم در ابتمدا متأثّمر از ایمن آثمار بوده اند)محّممد، 

همرن  مطالعمات  مؤّسسمۀ  تهمران:  نقمش،  همزار  خزائمی، 

ص۱۱( اّول،  چماپ   ،۱۳۸۱ اسمامی، 

در قمرون اّولیمه، قمرآن، مهم تریمن کتاب آسمامنی، مرتباً 

توّسمط هرنمنمدان خوشمنویس نسمخه پردازی می شمد. در 

کنمار آن از همرن تذهیمب بمرای همر چمه زیباتمر جلموه دادن 

صفحمات اسمتفاده می شمد. اوج تزیینمات در رسلوحه هما و 

شمسمه های اّول کتاب هما بمه چشمم می خمورد. قابمل ذکمر 

اسمت تما اواخر دورۀ سملجوقیان همۀ نسمخ خطمی با یک یا 

چند شمسمه و سمپس رسلوح رشوع می شمد )محّمد، خزائی، 

همزار نقش، تهمران، مؤّسسمۀ مطالعمات هرن اسمامی،۱۳۸۱، 

چماپ اّول، ص۱۲(

کاربمرد عنمارص تزیینمی در اسمناد نیز چنمدان تفاوتی با 

نسمخ خطمی نمدارد و تذهیمب قباله هما عمومماً بمر قالبمی 

اسمتوار می شمود کمه صفحه آرایمی قبالمه از پیمش تعییمن 

کمرده اسمت. الگمو و قالمب کلّی سمند بر اسماس تقسمیامت 

سمنجیدۀ سمطوح و ایجاد فضاهای مجزّا بمرای صفحه آرایی 

و تنظیمم بخش همای مختلمف سمند انجام می پذیمرد. عاوه 

بمر ایمن تقسمیامت، بافمت، رنمگ و شمکل جزییمات ایمن 

سمطوح نیمز روابمط موزونمی بین متمام اجمزا برقرار سماخته 

کمه ارزش همرنی کار را تکاممل می بخشمند. در نکاح نامه ها 

رصفماً بما یمک صفحمۀ منقموش رو بمه رو نیسمتیم بلکمه بما 

شماهکاری مرکّمب از کادرهما و فضاهمای متفماوت رسوکار 

داریمم کمه همر یک عماوه بر ایفمای نقش مربوطمه، عاملی 

در جهمت ارتقمای زیبایمی بمری کل کار نیمز بمه شمامر 

ممی رود. سمطوح مثبمت و منفمی، بسمیار حسمابگرانه بمه 

گونمه ای در کنمار یکدیگمر نشسمته اند کمه هیچ یمک دارای 

نقمش انفعالمی نبموده و بمه عاملمی بمدل می شموند بمرای 

جلموۀ بهمرت و بیشمرت بخش همای هم جموار. کلیمۀ عنمارص 

بمری اعمم از خمط، نقطمه و سمطح بسمیار بمه جما بمه کار 

رفتمه شمده تا مجموعمه ای مرکمب از متامی کیفیمات بری 

از جملمه تعماون و تعمادل، تقمارن و عمدم تقمارن، پویایمی 

بمه منایمش  بما زیباتریمن شمیوه  ایسمتایی، ریتمم و... را  و 

گمذارد. در همیمن حمال کاربمرد رنگ ها بما باالترین کیفیت 

و زیباتریمن ترکیب هما، ارزش کار را افمزون سماخته اسمت 

)مرضیمه، باقمرزاده، همامن، صمص ۴۱و ۴۲( 

عقدنامه همای موجمود در مؤّسسمۀ کتابخانمه و مموزۀ 

ملّمی ملمک دارای دو نموع کتابچمه ای و طومماری هسمتند. 

یکسمانی  ادبمی  سماختار  از  اگرچمه  نکاح نامه هما  ایمن 

برخوردارنمد اّمما از جنبمۀ ارزش همای همرنی می تموان آنها را 

بمه طمور جداگانمه بررسمی منمود. 

انمدازه و تعمداد صفحمات از عواممل مهمی هسمتند که 

هرنمنمد در خّاقیت هرنی خمود در صفحه آرایی و تزیینات 

همر یمک از انمواع سمند بما آن رو بمه روسمت. در قباله های 

نموع طومماری از کاغذ کشمیده و بلند اسمتفاده می شمد که 

در تمداوم و دنبالمه شمکل فرامیمن قمرار می گرفمت. در ایمن 

اسمناد به واسمطۀ قطع بزرگشان دسمت هرنمند در استفاده 

از عواممل بمری کامماً باز اسمت بمه نحوی کمه متامی ایده 

و خاقیمت همرنی خود را در یک سمطح واحد پیماده و اجرا 

منایمد. از ایمن منظمر می تموان آن را بمه یمک تابلمو همرنی 

تشمبیه منود. از طمرف دیگر جای گمذاری متامی بخش ها در 

یمک صفحمۀ واحد و ایجاد هامهنگمی بین آنها از پیچیدگی 

کار بمه شمامر می آیمد )مؤّسسمۀ کتابخانمه و مموزۀ ملّمی 

ملک، اسمناد شامرۀ ۱۳۹۲-۳۱-۰۲۱۱۰ و ۰۲۳۷۰-۳۱-۱۳۹۳(

در قطمع کتابچه ای بما توّجه به تعداد صفحات، هرنمند 



مختلمف  بخش همای  بمه  را  خمود  کار  موضموع  می توانمد 

تقسمیم مناید. این موضوع گرچه از محّسمنات کار به شمامر 

می آیمد اّمما در عیمن حال قطمع کوچک تر، تا حمّدی هرنمند 

 Amir( .را در بمه کارگیمری ایده هایمش محمدود می منایمد

 h.Zekrgoo,the sacred art of marrege Islamic art

)museum Malayia,2000 ,p12

در محمدوده ای مشمخص و  ایرانمی معمموالً   هرنمنمد 

از پیمش تعییمن شمده کار می کنمد کمه بمه همر حمال او را 

وا ممی دارد تما انضبماط و خّاقیمت را کنمار همم پیمش بمرد. 

کار  نوشمته ای  بما  اسمت  ملمزم  اّول  تذهیب گمر در درجمۀ 

کنمد کمه ترتیمب قرار گیمری اش در صفحمه، از یمد اختیار او 

خمارج و بمه سملیقه و تشمخیص خطماط مربوط می شمود و 

او ناچمار اسمت با همین محدودیمت کنار بیاید، دقیقاً نظیر 

محدودیتمی کمه یک نقاش و تصویرگر کتماب گرفتارش بوده 

اسمت. )مضمون و حدود نقاشمی را خطاط تعیین می کرده 

و بمه همیمن دلیل اسمت کمه گمه گاه می بینیم نقماش با چه 

ولعمی کنارۀ حدود جدول کشمی شمدۀ صفحه را می شمکند 

و بقیمۀ نقاشمی را تما حاشمیه اداممه می دهد.(

تذهیب   گمر می دانمد جاهایمی الزم اسمت جهمت مهر و 

امضمای علمام و شمهود خالمی مبانمد، پمس بمرای این مسمأله 

پیمش طراحمی شمده در نظمر می گیمرد.  از  قالمب  نوعمی 

یعنمی در حاشمیۀ ممن اصلمی، فضاهای بیضی شمکل منظم 

و مکمّرری را خالمی می گمذارد و تصمیمم می گیمرد کمه مهمر 

و امضاهما را هامنجما بزننمد و بنویسمند )آیدین، آغداشملو، 

و  سمیزدهم  سمدۀ  ازدواج  قباله همای  منایشمگاه  کاتالموگ 

چهاردهمم هجمری قمری، موزۀ نگارسمتان، مقّدمه( )تصویر 

شمامرۀ ۱(.

در اینجما ذکمر این نکته نیز رضوری اسمت که اسمتفاده 

و کاربمرد عنمارص همرنی و تزیینمی عقدنامه هما در هممۀ 

طبقات اجتامعی جامعۀ عر قاجار کاربرد نداشمته اسمت 

و بیشمرت مختمص قمر متوسمط و مرفّه جامعه بوده اسمت 

)کمه البتمه در میمان آنهما نیمز تفاوت همای چشممگیری در 

کیفیمت کار دیمده می شمود( بما دقّمت در نمکاح نامه همای 

متایمز  ایمن  متوّجمه  روسمتایی  مناطمق  و  پاییمن  طبقمات 

می شمویم.

آرایه هـای هـرنی بـه کار رفتـه در نـکاح نامه هـای 
کتابخانـه و مـوزۀ ملّـی ملک:

مؤّسسمۀ کتابخانمه و مموزۀ ملّمی ملمک دارای ۲۲ سمند 

نکاح ناممه اسمت. اکرث نمکاح نامه همای موجود در مؤّسسمه 

دارای آرایه همای همرنی رایمج در زممان ایجاد خمود بوده اند 

کمه بما توّجمه بمه فمرد صاحمب اثمر و جایمگاه اجتامعی وی 

درجمۀ اسمتفاده از این نموع آرایه ها در آنها متفاوت اسمت. 

مهم تریمن ایمن عقدنامه هما متعلّمق بمه میمرزا تقمی خمان 

امیرکبیمر و ملمک زاده خانم، خواهر نارصالدین شماه اسمت 

کمه در نهایمت زیبایمی تذهیمب شمده اسمت. قدیمی تریمن 

ایمن عقدنامه ها از سمال۱۱۹۸ق. به یادگار مانده )مؤّسسمۀ 

کتابخانمه و مموزۀ ملّمی ملمک، سمند شمامرۀ -۰۲۲۹۲-۳۱

۱۳۹۳( و جدیدتریمن آن متعلّمق بمه سمال ۱۳۴۸ق. اسمت 

)مؤّسسمۀ کتابخانه و موزۀ ملّی ملک، سمند شامرۀ -۰۰۶۰۲

.)۳۱-۱۳۹۲

 عنمارص تزیینمی موجمود در ایمن نکاح نامه هما کمه بمه 

صمورت کتابچمه ای و طومماری هسمتند تا حدودی مشمرتک 

اسمت که در اینجا به معرّفی و بررسمی این عنارص مشمرتک 

ممی پردازیم:

تذهیب
در فرهنگ همای فارسمی تعریمف دقیقمی از تذهیمب 

وجمود نمدارد؛ تعریفمی کمه مما را به اصمل و منشما این هرن 

رهنممون باشمد. در برخمی از کتاب همای قدیممی و اغلمب 

تذکره هما فقمط ناممی از نقاشمان و مذّهبمان آممده اسمت 

کمه ایمن بمرای دریافمت معنمای تذهیمب کافی نیسمت. در 

لغت نامه هما، تذهیمب را زر گرفمن و طماکاری دانسمته اند 

اّمما ایمن همم متمام معنمای تذهیمب نیسمت. بمه همر حمال 

می تموان تذهیمب را مجموعمه ای از نقش های بدیمع و زیبا 

دانسمت کمه نقاشمان و مذّهبان بمرای هر چمه زیباتر کردن 

دیموان  تاریخمی،  فرهنگمی،  علممی،  مذهبمی،  کتاب همای 

اشمعار، جنگ همای همرنی و قطعه همای زیبمای خمط به کار 

می برنمد. اسمتادان تذهیمب ایمن مجموعه همای زیبما را در 

جمای جمای کتاب ها بمه کار می گیرنمد تا صفحه همای زّرین 

ادبیّمات جاودان و من همای مذهبی رسزمین خود را زیبایی 

دیمداری ببخشمد، بدین ترتیب اسمت که کناره هما و اطراف 

صفحمات، بما طرح هایمی از شماخه ها و بندهمای اسملیمی، 

اسملیمی  شماخه های  ختایمی،  برگ همای  و  گل هما  سماقه، 

و گل همای خطایمی و یما بندهمای اسملیمی و خطایمی و... 

آذیمن می شوند)اردشمیر، مجمرد تاکسمتانی، تهمران، رسوش ، 

۱۳۷۵،چماپ دوم ، ص۲۶( )تصویمر شمامرۀ ۲(.

تصویر شامرۀ۱، 

مؤّسسۀ کتابخانه و موزۀ ملّی ملک، سند 

شامرۀ ۱۳۹۲-۳۱-۰۰۶۰۰ 



تعریمف جامع تمر از تذهیب آن اسمت کمه نجیب مایل 

ارایمه  همروی در کتماب »کتاب آرایمی در متمّدن اسمامی« 

می دهمد: تذهیمب در لغمت بمه معنمای زر انمدود کمردن 

گفتمه  نقوشمی  بمه  نسمخه آرایی  عمرف  در  و  طماکاری  و 

می شمود منظمم کمه بما خطموط مشمکی و آب طا کشمیده 

و تزییمن شمده باشمند و رنمگ دیگمری در آن بمه کار نرفتمه 

باشمد. )تصویمر شمامرۀ۳(

رسلوح
 بسمیاری از عقدنامه هما در صفحمۀ آغاز، دارای شمکلی 

هندسمی هسمتند کمه مانندگمی بمه محمراب و ایموان دارد 

و مزیّمن اسمت بمه خطموط هندسمی یما گل و بمرگ، بمه زر 

و الموان دیگمر. ایمن شمکل منّقمش را رسلموح می نامنمد. بمر 

رسلوح شمکل گل و برگ ریز و نرمی نقش می شود)اردشمیر، 

مجمرد تاکسمتانی، همامن، ص ۲۸(.

گاه در زیر رسلوح شمکل هندسمی کشمیده شمده اسمت 

ماننمد مسمتطیل – کمه اصطاحاً به آن کتیبمه می گویند- در 

داخمل کتیبمه یما »بسممله« را می نوشمتند و یما نمام کتماب 

یما مؤلّمف را )نجیمب، مایمل همروی، تاریخ نسمخه پردازی و 

تصحیمح انتقادی نسمخه های خطی، تهمران: وزارت فرهنگ 

در  ص۲۸۳(.  اّول،  ۱۳۸۰،چماپ  بهمار  اسمامی،  ارشماد  و 

نکاح نامه هما معمموالً عبمارت »بسمم الله الرحممن الرحیم« 

و یما »همو املؤلّمف بیمن القلموب« در داخمل کتیبمه نوشمته 

می شمد. در صورتمی کمه کتیبمه و رسلوح با هم باشمند آن را 

رسلموح ممزدوج می نامنمد. )تصویمر شمامرۀ۴(

کتیبه و رسلوح در واقع دروازۀ ورود سند بوده و هامن 

طمور کمه ذکر شمد محملمی مناسمب بمرای عبمارات مقّدس 

و اشمارات الهمی اسمت. ایمن بخمش معمموالً بما زیباتریمن 

پیرایه هما و بمه رنگ همای طایمی، نقمره ای، قرممز و آبمی 

آراسمته می شمود. کاربمرد رسلموح بیشمرت در عقدنامه همای 

اسمت. کتابچه ای 

رنگ ها
نکاح نامه هما معمموالً از رنگ آمیزی بسمیار چشممگیر و 

دلنموازی برخوردارنمد و هر زمان با شمکل و شمامیل و رنگ 

و لعابمی خماص آراسمته می شموند. رنگ یکمی از جلوه های 

اساسی هرن پر رمز و راز پارسیان است و در بین هرنمندان، 

حکمامی قدیمم، عرفما و شمعرا مقاممی بمس ارزشممند دارد. 

بما  کار،  جزییمات  کوچک تریمن  در  حتّمی  کمه  رنگ هایمی 

آگاهمی، دقمت و ظرافمت متمام انتخماب شمده اسمت. نکتمۀ 

تصویر شامرۀ۲، مؤّسسۀ کتابخانه و موزۀ ملّی ملک، 

عقدنامۀ شامرۀ ۱، اهدایی خانم دستغیب

تصویر شامرۀ۳، مؤّسسۀ کتابخانه و موزۀ ملّی ملک، 

سند شامرۀ ۰۰۰۰۵-۱۶-۰۰۰۰

تصویر شامرۀ۴، مؤّسسۀ کتابخانه و موزۀ ملّی ملک، 

عقدنامۀ شامرۀ ۵، اهدایی خانم دستغیب



قابمل توّجمه در تزیینمات نکاح نامه هما کاربمرد بسمیار زیماد 

رنگ همای قرممز، آبی و طایی اسمت )اسمناد شمامرۀ -۰۰۵۹۸

۱۳۹۲-۳۱ و ۰۰۰۰-۱۶-۰۰۰۴۵ و ۰۲۱۱۱-۳۱-۱۳۹۲(

رنمگ آبمی از رنگ هایمی اسمت کمه در همرن ایمران بمه 

وفور اسمتفاده شمده و به طور کلّی در همۀ شمئون زندگی 

ایرانمی، جلوه گمر اسمت و ممردم رسزمیمن مما بمه رنمگ آبی 

کمه بمه الجموردی شمهره اسمت و گمروه رنگ همای وابسمته 

بمدان عاقمۀ زیمادی داشمته اند. آبمی نشمانۀ حکمت اسمت 

و آبمی آسمامنی پلمی اسمت میمان این جهمان و جهمان دیگر 

و رنگمی ابمدی و ازلمی اسمت، دارای قدرتمی اسمت کمه در 

نهایمت عظممت خمود به تاریکمی می گرایمد و روان ما را به 

اممواج ایمامن، بمه مسماحت بی انتهمای روح سموق می دهد. 

آبمی بمرای مما بمه مفهموم ایمامن و بمرای چینی هما سمنبل 

فناناپذیمری اسمت و همیشمه بمه قلممرو بماال اشماره دارد 

)چیمت سمازیان، ۱۳۸۲، ص۱۱۰(.

آبمی و طما آنقمدر تضاد دارنمد که یکدیگر را به شمّدت 

تقویمت کننمد. اّمما در محمدودۀ سمه رنمگ اصلمی، تعمادل 

کاممل نمه از دو رنمگ کمه رصفاً از سمه رنگ حاصمل می آید. 

اختیمار دو رنمگ و وا نهمادن رنمگ سموم یما تنمزّل آن تما حّد 

رنگمی فرعمی بدین معناسمت کمه بالمروره تعمادل بر هم 

بخمورد و یمک جانمب سمنگین تر شمود اّمما همیمن خمود 

می توانمد روشمی باشمد بمرای ایجماد و تقویمت تأثیمر ممورد 

نظمر. طما دارای رسزندگمی اسمت کمه عممق و ژرفمای آبمی 

را تعدیمل می کنمد )مارتیمن، لینگمز، همرن خمط و تذهیمب 

قرآنمی، ترجممه: مهمرداد قیومی بیدهنمدی، تهمران: گروس، 

ص۷۷،۷۸(  ،۱۳۷۷

رنمگ قرممز، رنمگ لمّذت روحانمی کمه در تذهیمب بما 

دسمتۀ  در  شمده،  شمناخته  شمنگرف،  یما  شمنجرف  عنموان 

رنگ همای گمرم قمرار گرفتمه اسمت و عمدتاً برای رسمیدن به 

تعمادل بمری، همنشمین رنگ همای رسد می شمود و کاتبان 

عنوان هما، رسفصل هما و آیمات و اخبمار را بما آن کتابمت و 

مذّهبمان و نقاشمان در کشمیدن جمدول و کمنمد و دیگمر 

)نجیمب،  می کرده انمد  اسمتفاده  آن  از  نسمخ  آرایش همای 

مایمل همروی، همامن، ص۲۸۵(.

زنمگار در عرف نسمخه آرایان به محلولی گفته می شمود 

سمبز رنمگ، کمه از زنمگ ممس بمه دسمت می آیمد و آن را 

بمه نمام سمبزی نیمز می خوانده انمد )نجیمب، مایمل همروی، 

همامن، ص۲۸۶(. رنمگ سمبز رنگ بهشمتی به شمامر می آید 

و در عرفمان اسمامی از جایمگاه رفیعمی برخموردار اسمت. 

رنگ سمبز نشمانی از حیات دل اسمت، ارزشمندی رنگ سبز 

از همیمن جما مایمه می گیمرد )شمکاری نیمری، ۱۳۸۲جایمگاه 

رنمگ در فرهنمگ و همرن اسمامی، ممدرس همرن، دورۀ اّول، 

بهمار۱۳۸۲،ص۱۷۷( )مؤّسسمۀ کتابخانمه و مموزۀ ملّی ملک، 

عقدناممۀ شمامرۀ۲، اهدایمی خانم دسمتغیب(

از  بمود.  برخموردار  بایسمته  اهّمیمت  از  رنمگ طایمی 

طما بمرای زیباتمر کمردن و هامهنگمی بیشمرت بخشمیدن بمه 

یمک طمرح تذهیمب اسمتفاده می شمود )مؤّسسمۀ کتابخانمه 

و مموزۀ ملّمی ملمک، سمند شمامرۀ ۱۳۹۲-۳۱-۰۰۵۹۹(. در 

قدیمم بمه ویمژه بمه عهمد سملجوقی، ورق طما را بمر روی 

کاغمذ می چسمباندند و سمپس طرح هایمی را بمر روی آن 

پیماده می کردنمد. بعدهما طما را بمه وسمیلۀ رسیشمم و یما 

عسمل حمل می کردنمد )عسمل بهمرت و راحت تمر طما را حل 

می کنمد( سمپس آنهما را می شسمتند پماک می کردنمد و بعمد 

از زدن بمر روی کاغمذ ممورد نظمر آن را مهمره می زدنمد و 

بمرّاق می کردنمد کمه بمه آن پختمه می گفتنمد و یما آنکمه 

رنمگ  نتیجمه  در  و  منی زدنمد  مهمره  را  شمده  حمل  طمای 

طایمی ممات به دسمت می آممد. گاهی طما را با وسمیله ای 

ماننمد سمنجاق فشمار می دادنمد تما فمرو رفتگی ایجاد شمود 

کمه بمه آن سمنجاق نشمان می گفتنمد. ایمن روش بیشمرت در 

دورۀ قاجمار مرسموم بمود. نقمره همم بمرای رنگین تمر کمردن 

و متفماوت سماخن رنگ همای تذهیمب کاربمرد دارد. نقره را 

بمه ماننمد طما می کوبیدنمد و بعمد بما رسیشمم و یما عسمل 

حمل می کردنمد. بما افمزودن نقره بما طا رنگ همای متفاوت 

به دسمت می آید )اردشمیر، مجرد تاکسمتانی، هامن،ص۲۹(.

شمسه
 نقموش تزیینمی در فرهنمگ و همرن ایرانمی- اسمامی 

جایگاهمی فراتمر از زیبایمی ظاهمری دارد. گرچمه زیبا جلوه 

دادن آثمار همرنی خمود یکمی از شماخصه های مهمم همرن 

اسمامی اسمت ولمی ایمن همرن از ارزش همای واالتمری نیمز 

برخموردار اسمت. همر نقمش فقمط رنمگ و شمکل نیسمت 

بلکمه معنایمی همم دارد. در حقیقمت ظاهمر همر نقمش در 

همرن اسمامی در آغماز، حکمم دیمدن یمک معنمای نادیدنمی 

و باطنمی اسمت. مطالعمه و پژوهمش در ایمن بعمد از همرن 

اسمامی مطمئنماً احیما و درک بسمیاری از مفاهیمم منادیمن 

هرن اسمامی را پی خواهد داشمت )محمدخزائی، مجموعه 

مقماالت اّولین هامیش هرن اسمامی، تهمران: وزارت فرهنگ 

و ارشماد اسمامی، ۱۳۸۲، ص۱۴۱(

هرنمنمدان مسملامن عماوه بمر ابمداع نقش همای منادین 

مطابمق بما فرهنمگ اسمامی، بسمیاری از نقش همای منادین 

ایمران باسمتان مثل قمرص خورشید)شمسمه( و... را تعدیل و 

بما هامهنمگ سماخن با جهمان بینمی اسمامی، آن را مجدداً 

احیما منودنمد )محّممد، خزائی، همامن، ص۱۳۱(.



شمسمه در لغمت مرکّمب اسمت از شممس+ ه اسممی و 

در عمرف نسمخه آرایان و مذّهبمان شمکلی را گوینمد ممدّور 

بمه سمان قمرص خورشمید کمه منّقش و زراندود شمده باشمد 

و دارای شمعاع هایی بمه اطمراف کمه اصطاحماً بمه آن رشفه 

متمّدن  در  کتاب آرایمی  همروی،  مایمل  )نجیمب،  می گوینمد 

اسمامی، مشمهد: آسمتان قمدس رضموی، ۱۳۷۲، ص۶۸۷( و 

اغلمب بمه رنمگ الجمورد و منقموش اسمت )اردشمیر، مجمرد 

تاکسمتانی، همامن، ص ۲۸(.

شمسمه از جملمه عنمارصی اسمت کمه بمه طور گسمرتده 

در تزییمن عقدنامه هما ممورد اسمتفاده قمرار گرفتمه اسمت. 

در نکاح نامه همای کتابچمه ای از شمسمه بمر روی جلمد آن 

اسمتفاده می شمده و در وسمط روی و پشمت جلمد قمرار 

می گیمرد و همم پمس از صفحمات بدرقمۀ آغماز کتماب، بمر 

زمینمۀ ظهمر ورق و در نسمخه های قرآنمی، در حواشمی بمه 

کار بمرده می شمده اسمت. میانمۀ شمسمۀ روی جلمد را بما 

نقموش اسملیمی یما گل و بوتمه و... می آراسمته اند )نجیمب، 

مایمل همروی، پیشمین، ص۶۸۷( )تصویمر شمامرۀ ۵(.

صمورت  بمه  اغلمب  شمسمه  آن،  طومماری  شمکل  در   

سمتاره ای هشمت پمر در رسلموح و یا حاشمیۀ سممت راسمت 

قمرار می گیمرد. )تصویمر شمامرۀ ۶(

جدول و کمند
یکمی دیگمر از عنمارص تزیینمی ثابمت در نکاح نامه هما 

کمه شمیوه ای معممول در صفحه آرایی سمّنتی نیز محسموب 

می گمردد، جمدول کشمی یما جدول بنمدی اسمت. جمدول در 

لغمت بمه معنای جموی و در عرف مذّهبان و جدول کشمان، 

خطموط متموازی اسمت کمه گرداگمرد صفحمه نوشمته و یما 

در فواصمل سمطور می کشمیده اند. غالبماً جمدول چهارسموی 

صفحمه را در بمر گرفتمه، برخاف کمند که سمه جانب آن را 

می پوشمانده اسمت. )تصویر شمامره۷( جدول ممکن اسمت 

سماده باشمد و بما یمک خمط کشمیده شمود و ممکمن اسمت 

تزیینمی باشمد و دارای چنمد خمط و محّرر باشمد؛ یعنی یک 

یما دو جانمب آن را تحریمر کمرده و پمس از کتابت صفحات 

یمک کتماب آن را بما زر، نقمره یما الموان دیگر مجمدول کرده 

و  نسمخه پردازی  تاریمخ  همروی،  مایمل  )نجیمب،  باشمند 

تصحیمح انتقمادی نسمخه های خطمی، ص۶۰۵و۶۰۶(.

عماوه بمر جمدول در ایمن بخمش از عقدنامه هما عنمر 

دیگمری بمه کار می رفت که به کمند شمهرت داشمت. کمند 

عبمارت اسمت از خطوطمی مسمتقیم کمه از سمه جانمب، 

جمدول را محصمور می کنمد. کمنمد نیمز ماننمد جمدول، گاه 

سماده بوده و با یک خّط مشمکی یا الوان کشمیده می شمده 

 تصویر شامرۀ۵، مؤّسسۀ کتابخانه و موزۀ ملّی ملک، سند شامرۀ۱۳۹۲-۳۱-۰۰۵۹۹

 تصویر شامرۀ۶، مؤّسسۀ کتابخانه و موزۀ ملّی ملک، سند شامرۀ۱۳۹۲-۳۱-۰۲۱۱۰



و گاه مرکّمب بموده و بما زر و مشمکی و دیگمر الوان ترسمیم 

می شمده اسمت )نجیمب، مایل همروی، تاریخ نسمخه پردازی 

و تصحیمح انتقمادی نسمخه های خطمی، ص۲۸۲( 

قاعدۀ نحوست تربیع 
ویمژه  بمه  و  اسمناد  بمارز  ویژگی همای  جملمه  از 

عقدنامه همای کتابخانمه و مموزۀ ملّمی ملک که در بسمیاری 

از آنهما مشماهده می شمود، بریدگمی اسمت کمه در قسممت 

سممت راسمت و پاییمن سمند بمه چشمم می خمورد. اگمر در 

اسمناد دورۀ قاجمار و دوره همای قبمل از آن دقمت کنیمم 

متوجمه می شمویم کمه در اکمرث آنها قاعمدۀ نحوسمت تربیع 

رعایمت شمده اسمت. منظمور از قاعمدۀ مذکمور، جمدا کردن 

بخشمی کوچمک از گوشمۀ راسمت پاییمن اسمناد و یما ایجماد 

انحمراف در اضماع شمکل چهارگوش سمند به منظمور باطل 

کمردن شمکل مربمع و دفمع نحوسمت تربیمع نجومی اسمت 

کمه سمّنتی کهمن در اسمناد دورۀ اسمامی به شمامر ممی رود. 

بمر اسماس منونه همای موجمود اسمناد، می تموان چهار شمکل 

کنمدن، بریمدن، نشمان دادن نقمص بما کمج کشمیدن خطوط 

جمدول و تما کمردن گوشمۀ پاییمن سمند را بمرای آن ارایه کرد 

)عامدالدیمن، شمیخ الحکامیی، نحوسمت تربیمع و تجلّی این 

بماور در اسمناد دورۀ اسمامی ایمران، ناممۀ بهارسمتان، سمال 

هشمتم و نهم، پاییز۱۳۸۷، دفمرت ۱۴-۱۳، ص۹۲(. این قاعده 

در خصموص نکاح نامه هما کمه سمعد یما نحمس بمودن آن از 

اهّمیت بیشمرتی برخموردار بود نیز صمدق می کند. )تصویر 

شمامرۀ ۸(

جمع بندی: 
بمه طور کلّمی می توان گفت یک قبالمۀ ازدواج محصول 

نقماش، مذّهمب،  از جملمه خطماط،  کار  چندیمن هرنمنمد 

جدول کمش و... بموده و نتیجۀ آن ترکیبی اسمت از هرن همۀ 

ایمن هرنمنمدان کمه برخمی از آنهما بمرای مما شمناخته شمده 

نیسمتند. حاصمل خّاقیت ایمن هرنمندان مرز منی شناسمد و 

همر دم جلموه ای متفاوت از زیبایی و شمکوه را در برابرمان 

ظاهمر می کنمد؛ گاه تذهیمب مفّصل بما اشمکال و رنگ های 

متضاد و گاه تشمعیرهای آرام و چشمم نواز. آنچه مهم است 

وجمود چنیمن آثماری مانمدگار در تاریمخ و فرهنمگ ایرانیان 

اسمت کمه نشمان از متمّدن پیرفتمه و مانمدگاری آنهما دارد. 

ایمن  بررسمی  ممورد  دورۀ  عقدنامه همای  ظاهمری  عنمارص 

تحقیمق نیمز از مظاهمر بارز فرهنگ و هرن ایمن خاک و بوم 

اسمت کمه در آن زممان بمه دسمت توانمای هرنمنمدان نقمش 

بسمته و بیانگمر جلوه همای بمارز تاریمخ و فرهنمگ جامعمۀ 

ایرانمی بموده و کممک شمایانی بمه شمناخت ایمن جنبمه از 

فرهنمگ دورۀ خمود می کنمد.

تصویر شامرۀ۷، 

مؤّسسۀ کتابخانه و موزۀ ملّی 

ملک، سند شامرۀ ۱۳۹۲-۳۱-۰۰۵۹۸

تصویر شامرۀ ۸، مؤّسسۀ کتابخانه و موزۀ ملّی ملک، 

سند شامرۀ۱۳۹۳-۳۱-۰۲۲۸۷



کتاب ها: 

محمد، خزائی، هزار نقش، تهران: موسسممه مطالعات هرن 

اسامی، ۱۳۸۱، چاپ اول

آیدین، آغداشمملو، کاتالوگ منایشگاه قبالههای ازدواج سدهی 

سیزدهم و چهاردهم هجری قمری، موزه نگارستان

اردشیر، مجرد تاکستانی، شیوه تذهیب، تهران :رسوش، ۱۳۷۵، 

چاپ دوم

نجیب، مایل هروی، تاریخ نسممخه پردازی و تصحیح انتقادی 

نسخههای خطی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی، بهار 

۱۳۸۰، چاپ اول

 مارتیممن، لینگز، هرن خط و تذهیممب قرآنی، ترجمه: مهرداد 

قیومی بیدهندی، تهران: گروس، ۱۳۷۷

محمد، خزائی، مجموعه مقاالت اولین هامیش هرن اسامی، 

تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی، ۱۳۸۲

نجیب، مایل هروی، کتاب آرایی در متدن اسممامی، مشهد: 

آستان قدس رضوی، ۱۳۷۲

Amir h.Zekrgoo,the sacred art of marrege Islamic 

art museum Malayia,2000

مقاالت:

عامدالدین، شیخالحکامیی، نحوست تربیع و تجلی این باور 

در اسممناد دوره اسامی ایران، نامه بهارستان، سال هشتم و 

نهم، پاییز ۱۳۸۷

آغداشمملو، آیدین، قباله های نکاح، راهنامی کتاب، ش ۲۰، 

۱۳۵۶

شکاری نیری، جایگاه رنگ در فرهنگ و هرن اسامی، مدرس 

هرن، دوره اول، بهار ۱۳۸۲

پایان نامه ها:

باقرزاده، مرضیه، قباله های ازدواج دوران قاجار)قرن سیزدهم 

و چهاردهم(، دانشگاه الزهرا، کارشناسی ارشد، مهرماه ۱۳۸۵

آرشیو اسناد موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک


